
Till Kongl General Poststyrelsen 

 

Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af 

den  2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom 

poststationsföreståndare i Gunnarskog öfver den framställning, som 

från personer i Treskog blifvit genom skrivelse af den 24de Januari  

detta år till Kongl General Poststyrelsen ingifven får undertecknad  i 

djupaste ödmjukhet härmed för Kongl General Poststyrelsen afgifva 

följande vördsamma förklaring och därvid påpeka: 

Att den af mig för Allmänheten å Södra Backa tillhandahållna lokalen 

för poststation i Gunnarskog är belägen mellan de båda vägar, som 

utgöra postlinien Gunnarskog—Bogen och Gunnarskog—Bortan, högst 

5 min. väg  för fotgångare från allmänna vägen  till Treskog och Bogen 

samt knapt 1 minuts väg från vägen till Bortan, dessutom midt i 

kyrkobygden mellan Gunnarskogs kyrka och prästgård, helt nära den 

senare, _ 

Att Gunnarskogs församling å allmän Kommunal Stämma den 19 juni 

1882 enats derom, att poststationens belägenhet å Södra Backa vore 

för dem lämplig och till beåtenhet; _ 

Att Kronofogden i Wester Sysslets fögderi  L. Sundblad vid mitt tillträde 

till befattningen 1882 om poststationens belägenhet, hvilken han sjelf 

varit i tillfälle att bese, uttalat sig såsom fullt lämplig, - 

Samt att, vid af Postmästare K.A.Zetterberg i Karlstad den 26te sistl. 

September hållen inspektion å poststationen, ingen som helst 

anmärkning förekommit vare sig öfver Poststationens  belägenhet eller 

dess handhavande; _ 

Att ingen post fått qvarligga, om hvars utelämnande begäran blifvit  



gjord, utan  deremot, såsom bifogade intyg utvisa (Bilaga 1-2), dagens 

post utlemnats till den af några korrespondenter befullmäktigade 

Magnus Olsson från Tobohl, före hans afresa på postturerna till 

Bogen , och innan den öfriga posten skolat för allmänheten 

tillhandahållas, - (Bil. 3-6) _ 

Att korrespondenterna sjelfva medgifvit sig hafva mottagit sin post_ 

Att den post, som  qvarlegat, tills den blifvit efterfrågad, varit 

adresserad till personer, hvilka icke anmodat poststationen att utskicka 

deras bref, _ 

Att  jag icke, oaktadt så väl skriftligen (Bil.7) som mundtliga 

föreställningar, kunnat förmå korrespondenterna i Treskog att anmoda 

poststationen om utskickning af deras post enligt §. 63 af 

Poststadgan,_ 

Att jag till tjenstförrättande Byfogden inom Södra Backa gård, belägen 

invid Treskog, lemnat formulär till begäran hos poststationen  om 

utskickning af posten till tjenst för mindre skrifkunniga 

korrespondenter, hvilka derå blott hade att påteckna sina namn;_ 

Att jag upplyst de personer, med hvilka jag härom samtalat, att det 

vore min skyldighet  att kostnadsfritt verkställa sådan begärd 

utskickning af post, så långt tiden för postens expedierande  det 

medgives med den inskränkning, som §.63 utvisa, och hvaraf jag aldrig 

begagnat mig, enär naturhinder och betydligt försenad post dertill 

hittills icke nödgat mig; _ 

Att bland de klagande finnes personer, som icke ens äro bosatta vid 

postlinien Gunnarskog  - Bogen och huru många, som kunna hänföras 

under benämningen egentliga korrespondenter, framgå tydligt af de 

klagandes underskrifter, af hvilka många icke äro egenhändiga, och  



många i följd af sin ringa korrespondens för mig alldelesa obekanta, _ 

Att bland dem äfven finnes personer, Skollärarne Wahlström och 

Kronberg, Hemmansegaren P.Eriksson  i  Berga samt 

Fjerdningsmannen Gustaf Gustafsson i Treskog, hvilka mundtligen 

anmodat mig att utsända deras post, hvilket jag ock samvetsgrannt 

med strykande post efterkommit, _ 

Att det anförda Samtalet med Olof Larsson skedde i närvaro af ett 

yngre fruntimmer, som under de mest brådskande expeditions-

timmarna biträder mig å poststationen och hvilken ock kan intyga, det 

jag, jemte det jag  upplyste att posten på begäran  kan utfås, föreslog 

det mindre bemedlade personer med  ringa korrespondens skulle hos 

någon af de i Treskog bosatta handlandena Skogsberg eller Mattsson 

anhålla att mot en afgift af 50 öre om året eller 12½ öre i qvartalet få 

ega del i den lösväska, som någon af dessa herrar möjligen då skulle 

vara villiga att anskaffa till gemensamt gagn för sig och allmänheten, 

och har jag för dylik väskas expedierande vid förfrågan derom och 

efter inhemtande af Postmästarens i Arvika råd i ämnet begärt 10 kr. 

pr år, men nedsatt min begäran vid samtal med Mattsson till 8 kr. pr 

år, hvilket arvode Landtbrukaren C.Ahlberg på Fredros ock till mig 

erlägger för lösväska för sig och kringboende personer, och hvilken 

väska af mig punktligt expedierats; _ 

Att  den omskrifne Olof Larsson äe en äldre, föga begåfvad samt 

långsamt tänkande person, hvilken antagligen missuppfattat min 

framställning; _ 

Att möjligt är det någon för mig obekant person, om hvars 

vederhäftighet jag ingenting haft mig bekant, infunnit sig å 

poststationen samt efterfrågat bref, hvilka jag funnit mig befogad att 

icke utlemna, då den postbesökande hvarken kunnat säga  sig vara  



 brefvets egare eller af honom anmodad att uttaga detsamma, och har  

jag i dylika fall vanligen alltid iakttagit att ombedja de postbesökande 

att för sina grannar omnämna, det bref till dem funnos att uthemta, 

och har jag haft särskild anledning att iakttaga försiktighet härvid, 

emedan man för mig beklagat det bref, som under förra året 

inlemnades af Landtbrefbäraren hos handlanden Skogsberg, der fått 

qvarligga flera veckor utan att komma adressaten tillhanda. 

Till tjenst för vägfarande, hvilka på resa från Bogen—Treskog till Arvika 

passerat Gunnarskog, har jag hållit poststationen öppen, icke blott de 

föreskrifna 4 timmarna, utan hela dagen från morgon till afton, ja 

t.o.m., sedan jag kl.10 e.m. gått till hvila, stått upp för att till förbi-

farande personer utlemna begärda försändelser. Jag har skrifvit  åt de 

okunniga, gifvit råd, upplysningar och deltagande åt åldriga och 

behöfvande samt stått till tjenst utan någon ersättning med biträde vid 

utländska vexlars förvandling i penningar, och har städse funnit 

almänheten mot mig välvilligt stämd. Enligt närvarande persons 

uppgift har emellertid en af de klagande intalat allmänheten i Treskog 

den sanningslösa uppgiften, det jag vore anledningen och upphofvet 

till den vid innevarande års början företagna förändringen i 

postbefordringen till Bogen inrättandet af  en poststation därstädes, 

hvilket Kongl General Poststyrelsen nogsamt känner föranleddes af 

hos Konungens Befallningshafvande i Karlstads län gjord hemställan 

från Kommunalstämman i Bogen och Kapellpredikanten N.Bjerner 

derstädes. 

Sant är att allmänhetens behof enligt min uppfattning af förhållandena 

inom Poststationens område varit fullkomligt väl tillgodosedda genom 

landtbrefbäraren C.F.Bleckberg, som tillfredsställande fullgjort sina 

åligganden, dervid kunnat fått bibehållas. Men tilläggas bör ock, att 



innebyggarna i den  lilla kapellförsamlingen Bogen, nära 4 mil aflägsna 

från Gunnarskog och 6 1/4 mil från Arvika, hafva största skäl att med 

tacksamhet och belåtenhet helsa den af Kongl General Poststyrelsen 

vidtagna förändringen med den nyinrättade poststationen derstädes, 

af hvilken man hufvudsakligen synes vara i behof för behandlingen af 

assurerade  försändelser. 

 

I djupaste ödmjukhet vågar undertecknad, med hänvisande till 

föregående i allo fullt sanningsenliga uppgifter,  hvilka ock kunna 

bevisas, samt bifogade intyg, hos Kongl General Poststyrelsen  

vördsamt hemställa, det Kongl General Poststyrelsen ynnestfullt täckes 

vid bedömande af mitt handlingssätt behjerta de samma samt låta mig 

få tillgodonjuta det skydd, hvaraf jag är i det djupaste behof gentemot 

den förbittring, för hvilken jag så orättvist blifvit ett föremål. 

                                         Gunnarskog den 12 Februari 1885 

                                                      Ödmjukast 

                                           Elisabeth Ehrencrona. 

                                                


